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Senhores (as) Diretores (as), 
 

A Secretaria de Estado da Educação, por meio da Coordenadoria 
de Gestão Básica da Educação (CGEB), Centro de Ensino Fundamental 

Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional (CEFAF), Equipe 
Curricular de Geografia, convida as escolas da rede estadual de ensino 

que atuam com projetos de ERRD (Educação em Redução de Riscos de 

Desastres), e demais instituições de educação não-formal, Defesas 
Civis, Universidades, entre outras, a aderirem e se engajarem na 

Campanha #AprenderParaPrevenir. 
Lançada no dia 22 de abril (Dia da Terra) pelo Cemaden 

Educação, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 
Naturais, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(Cemaden/MCTI), a 3ª edição da Campanha #AprenderParaPrevenir 
tem como tema Água [D+ou D-] = Desastre?, proposta emergente e 

emergencial para a criação de uma cultura de percepção de riscos de 
desastres socioambientais e o enfrentamento das mudanças 

climáticas. 
A Campanha tem como objetivos: incentivar o desenvolvimento 

de projetos educativos voltados à prevenção de riscos de desastres 
socioambientais relacionados com a água (excesso ou escassez); 

mapear os projetos educativos realizados no Brasil sobre o tema 

prevenção de risco de desastres socioambientais, promovendo um 
espaço de divulgação para eles; e aproximar as Escolas, as Instituições 

de educação não-formal, as Defesas Civis e as Universidades. 
A campanha visa mobilizar escolas de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais e Finais e de Ensino Médio, públicas e 
privadas de todo o país para o desenvolvimento de ações educativas 

em educação e prevenção de riscos de desastres, contribuindo para 
promover a mobilização para intervenções, espaços de diálogo e 

construção de conhecimentos sobre ERRD no âmbito das comunidades 
escolares. 

As inscrições estarão abertas até 1º de outubro, mês 
Internacional da Redução de Desastres Naturais, instituído pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) link inscrição 
http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2018  

Guia da campanha 

http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2018


http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2018  
 

Os projetos que estiverem de acordo com as orientações do Guia 

de Orientação da campanha participarão do sorteio de prêmios de 
pluviômetros semiautomáticos (do Cemaden) e kits educativos. Para 

apoiar a divulgação, compartilhamos o link do vídeo produzido pela 
Equipe Cemaden Educação. 

Lançamento da Campanha 2018 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=VI7MLw

42rls 
 

 
Contamos com a habitual colaboração e a mobilização das 

escolas da rede estadual de ensino. 
Para mais informações, ver Rede 0098/2018 - Pesquisa 

“Educação em Redução de Riscos e Desastres na rede estadual de 
ensino”  

 

Atenciosamente, 
PCNP João  

 
 

 De acordo 
 

 
Fábio Augusto Negreiros 

              Dirigente Regional de Ensino 
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